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«األمناء» تسرد دالالت خطاب الرئيس عيدروس ال ُزبيدي..

رجال �صدقوا ما عهدوا الوطن!
«األمناء» تقرير /عبد اهلل جاحب:

قليلــون من يصنعــون التاريخ
ً
حروفا من نور ،ويكتبون
ويسطرون
عىل أســوار الزمن قصــة وحكاية
الوطن ،ومن النادر أن يحمل الوطن
بني أحشــائه ميالد رجــل وحكاية
زعيم ،وبزوغ هامة تصنع التاريخ،
وتعيــد وتنتــزع وطــن ودولة من
مخالب الصعاب وأنياب املستحيل .
أنجبــت دولة الجنــوب الرئيس
عيــدروس الزُبيــدي ،ليكون املجدد
وحامل مشعل الحرية وإعادة الدولة
املســلوبة يف زمن قليل ما تجد من
جينات وطينة الرئيس الزبيدي.
ها هــو الوطن ميــر مبنعطف
ومنحــرف ومحك خطــر ،وها هو
الرئيس الزبيدي ،عــى العهد باقي،
وعىل املبادئ ال يحيد ،وغري الدولة ال
يطلب وال يريد ،وكان صادقا مع ربه
أوال ،ومع وطنــه ثاني ًا ،ومع الوطن
مخلص ًا ،مضحٍّ ال يخضع وال ينحني
وال ينكرس وال يســقط بــإذن الله
تعاىل ،فكان من الرجال الذي صدقوا
ماعهدوا الوطن عليه .

عهد الرجال للرجال!

طل الرئيس الزبيدي بخطاب يف
لحظة دقيقــة وتاريخية ومفصلية
مير بها الوطن ،فكان الثبات عنوانه،
والشموخ حروفه ،الصمود والنرص
أبجديات تواجده وإثارة وحضوره .
فحمــل الخطــاب العديــد من
الرســائل وجملة من األهداف التي
أراد تحقيقها من ذلك الخطاب ،فكان
العهد أولها ،وتأكيده للرجال .
حيث بــدأ خطابة بعهــد الرجال
للرجال وقال يف مســتهل الخطاب:
«نطل عليكم اليوم يف هذه اللحظة
الدقيقة من تاريخ شــعب الجنوب،
لنوكد لكم ثباتنا عــى عهد الرجال
للرجال ،الذي قطعناه عىل أنفسنا
أمام شعبنا ،بقيادة سفينة الوطن
واإلبحار مع ًا حتــى الوصول إىل
شاطئ األمان الذي اختاره شعبنا
وناضل ألجله طوي ًال».
وأردف الرئيــس الزبيدي قائالً:
«لــن نحيد عــن درب اســتعادة
واســتقالل الجنوب وبنــاء دولته
الفيدرالية املستقلة كاملة السيادة
عىل حدود ما قبل  21مايو 1990م،
قيد أمنلة بعون اللــه وتوفيقه ,ث ّم
بثباتكم وإرادتكم وقدرتكم بالتغلب
عىل التحديات واجتياز املنعطفات
بثقة املؤمنني الواثقني بنرص الله».
وكانت أول الرسائل الثبات عىل
العهد الذي قطعة منذ بداية وحكاية
قصة الوطن عهد الرجال للرجال .

اإلخوان وبداية مخطط
غزو الجنوب

وتطــرق الرئيــس الزبيدي يف
خطابــه إىل مخطــط اإلخــوان

املسلمني ،وكيفية صيغة سيناريو
غزو ثــا ّ
يث للجنوب مــن خالل
خطة مدروســة ومعدودة جيداً،
َ
وفــق معايــر ومقادير،
وكانت
تطبخ وتطهى عىل نار سياســية
وعسكرية هادئة.
وابتــداء مــن أحــداث عملية
اغتيال الشهيد البطل منري اليافعي
(أبو الياممة) ،والتــي كانت بداية
ملخطــط إســقاط العاصمة عدن
بيد الجامعات اإلرهابية املســنودة
بقوات شاملية تعمل جميعها تحت
مظلة الحكومــة الرشعية اليمنية
بإدارة مبارشة من الجناح العسكري
لجامعة اإلخوان املسلمني.
وقال الرئيس الزبيدي :إن اإلرادة
الوطنية للقوات املسلحة الجنوبية،
كانت أقوى من مؤامرتهم».
وأردف« :انترصنــا وتخلصنــا
من هذه الجامعات اإلرهابية التي
كادت أن تدمــر اإلنجازات الوطنية
الجنوبية».
التأييد الشعبي جسر عبور
لدولة الجنوب

مل يغب عن خطاب الرئيس الزبيدي
تفويض وصك الشعب ،وجواز العبور
إىل دولة الجنوب املنشــودة ،فكان
التأييد الشعبي من أولويات الرسائل
التي بعث بهــا الرئيس الزبيدي وأكد
عليها يف خطابه؛ حيث قال الرئيس
الزبيدي :إن التأييد الشــعبي العظيم
يف الســادس عرش من أغســطس
من العام الحايل ،وبعد أن تأكدنا أن
العاصمة عدن بخري وأمان .
وبذلك جعل الزبيــدي من التأييد
الشعبي جرس عبور وطوق نجاة إىل
دولة الجنوب املنشودة .
نفتح أحضان الحوار ويصرون على الخراب!

ومل يغــب عن خطــاب الرئيس

الزبيــدي الــدور الفاعــل والبارز
للتحالــف العريب ،الذي ســعى إىل
التهدئــة ،والدعــوة إىل الحوار يف
مدينة جدة.
واعتــر الرئيــس الزبيــدي أن
دعوة األشــقاء يف اململكة العربية
السعودية الشــقيقة لقيادة املجلس
االنتقايل الجنــويب للحوار خطوة
مهمــة حظيت باهتــام كبري من
قبل املجلس وتعاطــى معها تعاطيا
إيجابيا ومسؤو ًال.
حيث قال الرئيس الزبيدي تبادلنا
وجهات النظر مع صاحب الســمو
امللــي األمري خالد بن ســلامن بن
عبــد العزيــز ،نائب وزيــر الدفاع،
وكذلك الفريق الركن ،األمري فهد بن
تريك قائد القوات املشــركة ،وكذلك
اللقــاءات مثمــرة وإيجابية ،نحو
اســتقرار وأمن املنطقة وتعزيز دور
التحالف العريب وتعزيز دور التحالف

العريب ضد التمدد اإليرا ّ
ين .
وقــال الرئيس الزبيــدي :إن كل
ماقدمناه مل يــرق للحكومة اليمنية
التــي تقودهــا جامعــة اإلخوان
املســلمني ،واملتنفذون العسكريون
وتجار الحروب ،حيث قامت قواتهم
العســكرية املتمركــزة يف مــارب
مدعومة بعنــارص داعش اإلرهايب
والقاعــدة بغزو محافظة شــبوة
بقوات عسكرية وجيش جرار يحمل
األسلحة .
وأردف الرئيــس الزبيــدي قائ ًال
يف تكرار كامــل األركان للغزو الذي
تعرض له الجنوب يف العام 1994م
و 2015م .
وبذلك قــد يكــون أراد الرئيس
الزبيدي إيصال رسالة واضحة املعامل
واملالمح مفادهــا :فتحنا أحضاننا
للســام وذهبنا إىل جــدة بحاممة
ســام ،ولكنهم أرصوا عىل الحرب

نفتح �أح�ضان احلوار وي�صرون على اخلراب والدمار

والقتــل والخراب والدمــار وإعادة
سيناريو غزو 94و 2015م.

تواطؤ اإلخوان والحوثي

وقال الرئيس الزبيدي :إن أحداث
األســابيع املنرصمة يف عدن وأبني
وأخريا يف شبوة كشفت الكم الهائل
وحجم التواطؤ والتنســيق والتناغم
بــن اإلخــوان والحــويث وباقي
التنظيامت اإلرهابية ،وقال الرئيس
الزبيدي... :وهو ما وضعنا وســائر
الشــعب الجنويب الثائر ،أمام خيار
آخر ســوف تكون نتيجته اإلرضار
الكامل بقضيتنا وشعبنا ومنجزاتنا
الوطنية املكتسبة.

العالقة مع الشقيقة السعودية

ومل يحمل الرئيــس الزبيدي أي
جهة املســؤولية أو التقصري ،وإمنا
ذهب إىل إرســال رســائل تطمنئ
إىل الشــقيقة الكربى السعودية،
والتأكيد عــى املوقــف الثابت
واملبــديئ إىل جانــب التحالف
العريب ،واالســتمرار يف محاربة
التمدد اإليراين ومكافحة اإلرهاب
يف املنطقة.
وأكد الزبيدي عىل رفضه القاطع
ألي تواجد عسكري لقوات االحتالل
الشاميل يف أرض الجنوب .
رسائل متنوعة

واشــتمل الخطاب عىل رسائل
متنوعة وشــاملة تهدف إىل تعزيز
األمن القوي واإلقليمي ،ومكافحة
اإلرهــاب يف املنطقــة والجنوب
بصفة خاصة ،ومد جسور التعاون
مع الــدول التي تهــدف إىل كبح
جامح هذا املرض الخبيث الذي ينبع
من القوات الشــالية الجامثة يف
هذه املناطق الجنوبية .
تجديــد العهد عــى مواصلة
مشــوار محاربة التمــدد اإليراين
ومكافحة اإلرهاب .

